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11. รายการระหวางกัน 

รายละเอียดของรายการระหวางกันระหวางบริษัทฯ กับบริษัทยอย และบริษัทยอยกับบริษทัยอยปรากฏในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินรวมสําหรับป สิน้สุด ณ 31 ธันวาคม 2545  

ในป 2545 บริษัทฯ และบริษัทยอย มีรายการระหวางกันที่เกิดข้ึนตามปกติธุรกิจกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยงตั้งแต
วันที่ 1 มกราคม 2545 ดังตอไปนี้ 

บุคคลที่อาจมีความขัดแยง ความสัมพันธ 
นายสุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ เปนกรรมการและผูถือหุนรอยละ
19.32 ของทุนชําระแลวของบริษัทฯ  
และเปนกรรมการและผูถือหุนรอยละ 18.70 ของทุนชําระแลว
ของ บจ. เชษฐโชติศักดิ ์ 
นางสาวมาลี เชษฐโชติศักดิ์ เปนกรรมการและผูถือหุนรอยละ 
6.90 ของทุนชําระแลวของบริษัทฯ  
และเปนกรรมการและผูถือหุนรอยละ 14.50 ของทุนชําระแลว
ของ บจ. เชษฐโชติศักดิ ์ 

บจ. เชษฐโชติศักดิ ์

นายสุวัฒน เชษฐโชติศักดิ์ เปนกรรมการและผูถือหุนรอยละ 
19.32 ของทุนชําระแลวของบริษัทฯ  
และเปนผูถือหุนรอยละ 14.35 ของทุนชําระแลวของบจ. เชษฐ
โชติศกัดิ ์

นายเกรียงไกร เชษฐโชติศักดิ ์ เปนกรรมการและผูถือหุนรอยละ 20.70 ของทุนชําระแลวของ
บริษัทฯ 

นายสุรชัย เชษฐโชติศักดิ ์ เปนกรรมการและผูถือหุน 19.32 ของทุนชําระแลวของบริษัทฯ 
นางสาวมาลี เชษฐโชติศักดิ ์ เปนกรรมการและผูถือหุน 6.90 ของทุนชําระแลวของบริษัทฯ 
นายสุวัฒน เชษฐโชติศักดิ ์ เปนกรรมการและผูถือหุน 19.32 ของทุนชําระแลวของบริษัทฯ 

หมายเหตุ สัดสวนการถือหุนของบุคคลที่อาจมีความขัดแยงในบริษัทฯ เปนขอมูล ณ วันท่ี 15 มกราคม 2546 

11.1 ลักษณะรายการระหวางกัน เง่ือนไขและนโยบายราคา 

การกําหนดราคาของรายการดังตอไปน้ี เปนไปตามราคาตลาดและมีเงื่อนไขไมแตกตางจากบุคคลภายนอก  

11.1.1 คาเชาอาคารสํานักงาน 

ในป 2545 บริษัทฯ และบริษัทยอยไดชําระคาเชาอาคารสํานักงาน คาบริการสวนกลางและคาสาธารณูปโภคใหแก 
บจ. เชษฐโชติศักดิ์ และนายเกรียงไกร เชษฐโชติศักดิ์ เปนจํานวน 47.24 ลานบาท และ 1.78 ลานบาท ตามลําดับ 

ทั้งนี้ บุคคลท่ีอาจมีความขัดแยงขางตนไดเรียกเกบ็คาเชาและคาบริการสวนกลางสําหรับอาคารเชษฐโชติศักดิ์ 1 และ
อาคารเชษฐโชตศัิกด์ิ 2 ในอตัรา 270 บาทตอตารางเมตร และเรียกเก็บคาเชาและคาบริการสวนกลางแบบเหมารวม สําหรับ
อาคารอื่นๆที่ใชประกอบธุรกิจของบริษัทยอย ซ่ึงอัตราดังกลาวมีความสมเหตุสมผลเมื่อเทียบกับคาเชาอาคารในบริเวณ
ใกลเคียงซึ่งคิดอัตราการเชาในอัตรา 280-460 บาทตอตารางเมตร ในสวนของการคดิคาสาธารณูปโภคซ่ึงประกอบดวยคานํ้า
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และคาไฟฟานั้น จะใชหลักการกําหนดราคาจากตนทุนบวกเพ่ิมรอยละ 10 และเรียกเก็บตามอัตราสวนพื้นที่เชา โดยสัญญาเชา
ที่ทํากับบุคคลที่อาจมีความขัดแยงมีรายละเอียดตอไปนี้ 

อาคาร/ที่ตั้ง 
ผูใหเชา/ 
ผูเชาชวง 

ผูเชา 
พ้ืนท่ี 

(ตรม.)

คาเชา คาบริการและ
คาสาธารณูปโภค/

เดือน (บาท) 
บริษัทฯ 3,611 1,187,617 

บจ. อาร เอส ฟลม 
แอนด ดิสทริบิวช่ัน 

  192      61,646 

1. อาคารเชษฐโชติศักดิ์ 1 
เลขท่ี 419/1 ซอยลาดพราว 15  
เขตจตุจักร กทม. /  
พ้ืนท่ีรวม 4,831ตรม. 

บจ. เชษฐโชติศักดิ์

บจ. เมจิค  
แอ็ดเวอรเทนเมนท 

   90     30,715 

บริษัทฯ 1,294    472,677 
 

บจ. เค. มาสเตอร 2,798    933,683 

บจ. สกาย-ไฮ 
เน็ตเวิรค 

  420   136,309 

บจ. บางกอก 
ออรกาไนเซอร 

  420   129,467 

บจ. สครีน เฮด   140     54,920 

บจ. อาร สยาม   125     42,592 

บจ. รักษเสียง   160     52,042 

บจ. เรด เซลเลอร   110     38,542 

บจ. ร็อกสกิน   140     46,642 

บจ. อาร.เอส. 
เทเลวิชั่น 

  450  139,007 

2. อาคารเชษฐโชติศักดิ์ 2  
เลขท่ี 419/2 ซอยลาดพราว 15  
เขตจตุจักร กทม. /  
พ้ืนท่ีรวม 8,323 ตรม. 
  

บจ. เชษฐโชติศักดิ์

บจ. อะลาดินเฮาส   130    44,597 

3. อาคารเลขที่ 164/74  
ซอยลาดพราว 1 เขตจตุจักร กทม. 

บจ. เชษฐโชติศักดิ ์ บจ. อาร. เอส. สตูดิโอ เหมารวม 350,000 

บจ. ชาโดว 
เอ็นเตอรเทนเมนท 

เหมารวม 126,000 4. อาคารเลขที่ 203/34-36  
ซอยลาดพราว 15  
เขตจตุจักร กทม. 

นายเกรียงไกร 
เชษฐโชติศักดิ์/ 

บจ. เชษฐโชติศักดิ์ บจ. อาวอง เหมารวม   40,000 

5. อาคารเลขที่ 203/18-20  
ซอยลาดพราว 15  
เขตจตุจักร กทม. 

นายเกรียงไกร 
เชษฐโชติศักดิ์/ 
บจ.เชษฐโชติศักดิ์

บจ. จัดเก็บ 
ลิขสิทธิไ์ทย 

เหมารวม 168,000 

 ในป  2545  บริษัทฯ  และบริษัทยอยไดทําการเชาอาคารในขอ 1-3  มีอายุของสญัญาเชาตั้งแต 1 มกราคม – 
31 ธันวาคม 2545 และอาคารในขอ 4-5 มอีายุของสัญญาเชาตั้งแต 1 กันยายน-31 ธันวาคม 2545  
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ในป 2546 บริษัทฯ และบริษัทยอยไดทําการตอสญัญาเชาดังกลาวขางตนตัง้แต 1 เมษายน 2546 โดยกําหนดอายุ
ของสญัญาเปนเวลา 3 ป และมนีโยบายราคาที่เปนไปตามกลไกตลาดโดยจะข้ึนอัตราคาเชาไมเกินรอยละ 10 ทั้งนี้ บจ. เค. 
มาสเตอร บจ. อาร.เอส. เทเลวิชั่น บจ. อะลาดิน เฮาส และ บจ. อาวอง จะไมตอสัญญาเชาอาคารดังกลาวเมือ่การกอสราง
อาคารแลวเสร็จตามรายละเอียดในขอ 5.2 บนที่ดินตามรายละเอียดในขอ 5.1 และ 11.1.2  

11.1.2 คาเชาที่ดิน 

ในป 2545 บริษัทยอยไดชาํระคาเชาท่ีดนิใหแก บจ. เชษฐโชติศักดิ์ และนางสาวมาลี เชษฐโชติศักดิ์ จํานวน 1.06 
ลานบาท และ 0.33 ลานบาท ตามลําดับ โดย บจ. เชษฐโชติศักดิ ์คิดคาเชาที่ดินในอัตราตารางวาละ 150-200 บาท และมี
กําหนดระยะเวลาเชา 1-3 ป สําหรับนางสาวมาลี เชษฐโชติศักดิ์ คิดคาเชาที่ดินจากบริษัทฟลมเซิรฟ จํากดั ในอัตรา 28,000 
บาทตอเดือน และมีกาํหนดระยะเวลาเชา 2 ป ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

ประเภท ผูใหเชา ผูเชา อายุของสัญญา 
คาเชา/เดือน 

(บาท) 

1. ท่ีดิน 286 ตรว. ซอยลาดพราว 15 
เขตจตุจักร กทม. 

บจ. เชษฐโชติศักดิ์ บจ. พี.โอ.วี  

(พอยท ออฟ วิว)  

ธันวาคม 45– 

กรกฎาคม 48 

59,963 

2. ท่ีดิน 286 ตรว. ซอยลาดพราว 15 
เขตจตุจักร กทม. 

บจ. เชษฐโชติศักดิ์ บจ. เรด ดรามา 

 

ธันวาคม 45– 

กรกฎาคม 48 

59,963 

3. ท่ีดิน 500 ตรว. ซอยลาดพราว 15 

เขตจตุจักร กทม. 

บจ. เชษฐโชติศักดิ์ บจ. นาคาเซีย  มกราคม 46- 

กรกฎาคม 48 
80,000 

4. ท่ีดิน 500 ตรว. ซอยลาดพราว 15 

เขตจตุจักร กทม. 

บจ. เชษฐโชติศักดิ์ บจ. อาวอง 

 

กุมภาพันธ 46- 

กุมภาพันธ 49 

80,000 

5. ท่ีดิน 500 ตรว. ซอยลาดพราว 15 

เขตจตุจักร กทม. 

บจ. เชษฐโชติศักดิ์ บจ. อาร.เอส. เทเลวิชั่น มีนาคม 46- 

กรกฎาคม 48 

80,000 

6. ท่ีดิน 500 ตรว. ซอยลาดพราว 15 

เขตจตุจักร กทม. 

บจ. เชษฐโชติศักดิ์ บจ. อะลาดิน เฮาส มีนาคม 46- 

กรกฎาคม 48 

80,000 

7. ท่ีดิน 60 ตรว. ซอยลาดพราว 15 
เขตจตุจักร กทม. 

บจ. เชษฐโชติศักดิ์ บจ. ชาโดว  

เอน็เตอรเทนเมนท 

มกราคม 46- 

ธันวาคม 46 

5,000 

8. ท่ีดิน 134 ตรว. ซอยลาดพราว 15 
เขตจตุจักร กทม. 

นางสาวมาลี  

เชษฐโชติศักดิ์ 

บจ. ฟลมเซิรฟ 

 

  เมษายน 44–

เมษายน 46 

28,000 

หมายเหตุ:  1. บริษัทยอยในขอ 5-6 จะเริ่มเชาที่ดินจาก บจ. เชษฐโชติศักด์ิ ในเดือน มีนาคม 2546 เนือ่งจากขณะ 
                   นี้อยูในระหวางการกอสรางอาคารและที่จอดรถ  
 2. บริษัทยอยในขอ 8 ไดดําเนินการตอสัญญาแลว โดยมีอายุสัญญาต้ังแต เมษายน 2546 – เมษายน 2548 
 3. ส่ิงปลูกสรางของบริษัทยอย (ตามที่ปรากฏในขอ 5.2) บนท่ีดินเชาในขอ 1-8 มีมูลคาไมสูง เนื่องจากลักษณะ          

 อาคารเปนสํานักงานและโกดังเก็บของ 

11.1.3 คาซื้อทรัพยสินถาวร 

ในป 2545 บริษัทฯ และบริษัทยอยไดทําการซ้ือเครื่องจักรและอุปกรณ อุปกรณสํานักงาน เคร่ืองตกแตงและติดตั้ง 
เครื่องใชสํานักงาน และยานพาหนะในราคาตามมูลคาบัญชี จาก บจ. เชษฐโชติศักดิ์ และนายเกรียงไกร เชษฐโชติศักดิ์ จํานวน 
35.42 ลานบาท และ 27.90 ลานบาท ตามลําดับ ท้ังน้ีกอนท่ีจะมีการซ้ือทรัพยสินถาวรดังกลาว บริษทัฯ และบริษัทยอยไดใช
วิธีเชาเคร่ืองจักร อุปกรณและเคร่ืองใชสํานักงานจาก บจ. เชษฐโชติศักดิ์ โดยมีคาเชาจํานวน 7.65 ลานบาท ในป 2545 
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11.1.4 เงินกูยืมจากกรรมการ                 
                   (หนวย: พันบาท) 

บริษัท ผูใหกู 
ยอดยกมา 
มกราคม 
2545 

กูเพ่ิม 
ระหวาง
งวด 

ชําระคืน
ระหวาง
งวด 

ยอด
คงเหลือ 
2545 

  1. บริษัทฯ นายเกรียงไกร เชษฐโชติศักดิ ์ - 47,000 47,000 - 
  2. บจ. เค. มาสเตอร นายเกรียงไกร เชษฐโชติศักดิ ์ - 75,000 75,000 - 
  3. บจ. รักษเสียง นายสุรชัย เชษฐโชติศักดิ ์ -   9,000   9,000 - 
  4. บจ. เรด เซลเลอร นายสุรชัย เชษฐโชติศักดิ ์ -   9,000   9,000 - 
  5. บจ. ร็อกสกนิ นายสุรชัย เชษฐโชติศักดิ ์ -   4,000   4,000 - 
  6. บจ. อาร สยาม นายสุรชัย เชษฐโชติศักดิ ์ -   4,000   4,000 - 
  7. บจ. จัดเก็บลิขสิทธิ์ไทย นายเกรียงไกร เชษฐโชติศักดิ ์ - 10,000 10,000 - 

นายสุรชัย เชษฐโชติศักดิ ์ -      800      800 -   8. บจ. อาร เอส ฟลม  
      แอนด ดิสทริบิวชัน่ นางสาวมาลี เชษฐโชติศักดิ ์ - 11,200 11,200 - 
  9. บจ. อาวอง นายสุวัฒน เชษฐโชติศักดิ์ 29,000 - 29,000 - 
10. บจ. ฟลมเซิรฟ นายสุรชัย เชษฐโชติศักดิ ์   3,000 25,000 28,000 - 
11. บจ. เรด ดรามา นายสุรชัย เชษฐโชติศักดิ ์ 18,590   8,500 27,090 - 
12. บจ. พี.โอ.วี. (พอยท ออฟ วิว) นายสุรชัย เชษฐโชติศักดิ ์   3,000   3,000   6,000 - 
13. บจ. อาร.เอส. สตูดิโอ นายสุรชัย เชษฐโชติศักดิ ์ -   4,500   4,500 - 
14. บจ. บางกอก ออรกาไนเซอร นายสุรชัย เชษฐโชติศักดิ ์   1,000 -   1,000 - 
15. บจ. สครีน เฮด นายสุรชัย เชษฐโชติศักดิ ์ - 500      500 - 

11.1.5 ดอกเบี้ยจาย 

ในป 2545 บริษัทฯ และบริษัทยอยชาํระดอกเบ้ียเงนิกูยืมจากกรรมการรวมท้ังสิน้ 7.83 ลานบาท คิดอัตราดอกเบี้ย
รอยละ 8  กําหนดโดยตนทุนเงินกูยืมของผูใหกูเปนหลัก 

11.2 ความจําเปนและความสมเหตุสมผลของการทํารายการระหวางกัน 

รายการระหวางกันท่ีเกิดขึน้น้ันมีความจําเปนและความสมเหตุสมผลของการทํารายการเพื่อกอใหเกิดประโยชนสูงสุด
ของบริษัทฯ โดยที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2546 ซ่ึงมีกรรมการตรวจสอบเขารวมประชมุดวย โดยให
ความเห็นวารายการระหวางกันท่ีเกิดข้ึนในป 2545 ระหวางบริษัทฯ และบริษัทยอยกับบุคคลทีอ่าจมีความขัดแยง เปนรายการ
ทีดํ่าเนนิตามธุรกิจปกติ ไมมีเงื่อนไขพิเศษ และไมมีการถายเทผลประโยชน ระหวางบริษัทฯ และผูท่ีเก่ียวของ การกําหนดราคา 
อัตราคาธรรมเนียม และ/หรือ อัตราดอกเบ้ีย เปนการกําหนดตามราคาท่ีสอดคลองกับอัตราปกตท่ีิสามารถเปรียบเทียบไดกับ
การทํารายการกับบุคคลอื่นที่ไมมีความเกี่ยวของกัน 

 
11.3 นโยบายหรือแนวโนมการทํารายการระหวางกันรวมทั้งการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพยในอนาคต 

 
ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทคร้ังท่ี 1/2546 ในวันท่ี 28 มกราคม 2546 ไดมีมติกําหนดนโยบายการเขาทํา

รายการระหวางกนัในอนาคตวาจะตองมีการตรวจสอบโดยคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือคณะกรรมการของบริษัทฯ 
เก่ียวกับความสมเหตุสมผลในการเขาทํารายการ การตรวจสอบราคาและเงื่อนไขตางๆ ของรายการวาเปนไปตามเงื่อนไขทาง



               บริษัท อาร.เอส. โปรโมชั่น จํากดั (มหาชน)  สวนที ่2 รายละเอียดบริษัทที่ออกหลกัทรัพย 
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ธุรกิจปกติหรือไม และเมื่อบริษัทเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยแลว คณะกรรมการบริษัทฯ จะตองดูแลให
บริษัทฯ ปฏิบติัใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยหลกัทรัพยและตลาดหลักทรัพย และขอบังคับ ประกาศ คําสั่ง หรือขอกําหนดของ
ตลาดหลกัทรัพยแหงประเทศไทย รวมตลอดถึงการปฏิบัติตามขอกําหนดรวมท้ังปฏิบัติเกี่ยวกับการเปดเผยขอมูลการทํารายการ
เก่ียวโยงและการไดมาหรือการจําหนายทรัพยสินท่ีสําคัญของบริษัทฯ หรือบริษัทยอยตามมาตรฐานบัญชีท่ีกําหนดโดยสมาคม
นักบัญชี 

ท้ังน้ี หากมีรายการระหวางกันของบริษัทฯ หรือบริษัทยอยเกิดข้ึนกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน มีสวน
ไดสวนเสีย หรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนในอนาคต บริษัทฯ จะไดใหคณะกรรมการตรวจสอบเปนผูใหความเห็น
เกี่ยวกับความจําเปนของการเขาทํารายการและความเหมาะสมดานราคาของรายการนั้น โดยพิจารณาดูเงื่อนไขตางๆ ใหเปนไป
ตามลักษณะการดําเนินการคาปกติในตลาด และมีการเปรียบเทียบราคาที่เกิดขึ้นจริงกับบุคคลภายนอก ในกรณีท่ี
คณะกรรมการตรวจสอบไมมคีวามชํานาญในการพิจารณารายการระหวางกันที่อาจเกิดข้ึน บริษัทฯ จะไดใหผูเช่ียวชาญอิสระ
หรือผูสอบบัญชีของบริษัทฯ เปนผูใหความเห็นเกี่ยวกับรายการระหวางกันดังกลาว เพือ่นําไปใชประกอบการตดัสินใจของ
คณะกรรมการ และ/หรือ คณะกรรมการ และ/หรือ ผูถือหุนตามแตกรณี ทั้งนี้บริษัทฯ จะเปดเผยรายการระหวางกันไวในหมาย
เหตุประกอบงบการเงินที่ไดรับการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีของบริษัทฯ 

 


